
 

 

Bestyrelsesmøde d. 21. maj kl. 19.45 - 22.00 på Sil. 
Vært:  Ulrik 
Vært historik 

Dato 21/5        

Vært Ulrik        

 
Der var afbud fra Henrik 
 
Referent: Jan Bille 
 

1. Velkommen til Jeanette i bestyrelsen og Eskil som suppleant 
Ad. 1. Lone indledte mødet med at byde velkommen til Jeanette som nyt bestyrelsesmedlem og til Eskil som ny suppleant. 
 

2. Kort evaluering af strategiseminar 
a. Næste skridt 

Ad. 2. Der blev diskuteret løst og fast om medlemmernes oplevelse af seminaret. Gennemgående blev seminaret vurderet 
positivt, men samtidig er der en naturlig spænding om det videre forløb. Næste skridt vil være opsamling og konklusioner fra 
seminaret forestået af Thomas, hvorefter der skal lægges en eller flere strategier for hvordan planerne kan føres ud i livet. 

 
3. Evaluering af 1. divisionsmatch 

Ad. 3. Pan stillede med imponerende 104 deltagere til årets første divisionsmatch. Ikke helt nok til at vinde, men mulige 
forklaringer kan søges i, at det var første gang matchen blev afviklet efter de ny regler. Hele setup’et bærer præg af, at der med 
fordel kan bruges mere tid på, at sætte holdene. Vi forsøger, at få 1-2 personer til at vurdere holdene i god tid næste gang. 

 
4. Motionsorientering.dk 

Ad. 4. Der er fra forbundets side sat et nyt koncept i søen, som skal øge muligheden for, at folk kan deltage i orienteringsløb uden 
at være medlem af en klub. Hvad det helt præcist kommer til at betyde må tiden vise, men folk har jo hidtil kunnet deltage i 
træningsløbene om  lørdagen for en helt symbolsk betaling. 
 

5. Hjemmeside - Jan 
a. Er der noget vi skal have fokus på? 

Ad. 5. Hjemmesiden har kørt stabilt i en periode, og der bliver taget ugentlige back-ups. Der er etableret et ”forsøgs område” hvor 
man kan øve sig, hvis man får lyst til at forsøge sig som hjemmeside administrator eller forfatter. 
 Det skal fortsat tilstræbes at finde mindst en anden person, som har lyst, evner eller begge dele, til at deltage i den 
egentlige daglige administration af hjemmesiden. Der søges en person med tidsmæssigt overskud til en langsigtet deltagelse. 
 Der er etableret en web shop med salg af kort, medlemskaber og kontingenter, og der kan betales med såvel kort som 
MobilePay. I den nuværende støbeske ligger lige nu salg og selvprint af billetter til arrangementer, som klubfest eller publikumsløb. 

 
6. Evaluering af 2 x introtræning for voksne og 1 x børne og ungdomsintro 

Ad. 6. I år startede vi voksen introkurserne så tidligt, at vi kunne nå at give de nye medlemmer lidt rutine inden sommerpausen. 
Der blev annonceret på diverse medier hvilket virkelig kunne mærkes på tilmeldingerne. Der var over 30 tilmeldte, hvilket 
nødvendiggjorde oprettelsen af en venteliste.  
1. hold med 16 deltagere forløb over 3 gange med efterfølgende mulighed for deltagelse i assisteret træningsløb.  
2. hold med opstart umiddelbart efter, bestod af 13 deltagere og et forløb over 2 gange, ligeledes med efterfølgende træningsløb. 
Introkurserne har resulteret i indtil nu 4 ny medlemmer. 
Der har mere eller mindre sideløbende været afholdt introkurser for børn og unge. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. Aktuelle fondsansøgninger  
a. Hvilke behov, skal vi forsøge at få dækket via fonde i 2019? (overvejes inden mødet og hav gerne 

strategiseminaret i baghovedet) et par input: 
i. Klubtelte 

ii. Nye banner 3lars.com 
iii. Flere medlemmer i klubtøj eller måske en velkommen i klubben tee til nye medlemmer (den 

nuværende sorte model med “Orienteringsklubben PAN Aarhus” på ryggen)? 
iv. Tilskud til fastholdelse? - blot en idé :-) 

Ad. 7. Punktet skal nok ses lidt i sammenhæng med opsamlingen fra strategiseminaret. Anne Birgitte er i gang med at afdække 
behov og muligheder indenfor ungdomsafdelingen. Anskaffelse af ny klubtelte er i en undersøgelsesfase, men bør afsluttes inden 
for længe.  
Der blev diskuteret muligheder for, at få flere af de ny medlemmer i klubtøj fra starten af deres medlemskab. Der tænkes lidt videre. 
Fastholdelse af nye medlemmer kunne styrkes ved oftere fælles spisninger med sideløbende instruktion.  
 
 
Korte punkter 

 
8. Køb af licens til opsætning af Pan posten? 

Ad. 8. Der blev bevilget penge til indkøb af de nødvendige Adobe licenser til opsætning af Pan Posten. 
 

9. Nyt Pan løbskoncept  
Ad. 9. Arbejdet med udvikling af et nyt indtægtsgivende løbskoncept er gået lidt i stå. Der afholdes møde umiddelbart efter ferien 
for at tage stilling til det videre forløb. 
 

10. Logo på Foller 
Ad. 10. Ebbe er sat på opgaven med at få fremstillet folier med klubbens logo til påsætning af Folleren. Der er stillet en snarlig 
løsning i udsigt. 
 

11. Status på nyt klubtelt – Henrik 
Ad. 11. Da Henrik ikke var til stede blev punktet udsat til næste møde. 

 
 
Opfølgning, hvem følger op? 

 
- Udvidelse af Panist træningen 

Der tages kontakt til de faste deltagere i den faste tirsdag formiddags træning for diskussion af mulighederne. 

 
- Info boks ved stien ned til Sil. 

Opgaven blev placeret hos hus udvalget. Det anses for en vigtig opgave, at informere forbipasserende om Pans aktiviteter. 
  
 
Evt. 
 
Dato for næste møde:   Torsdag den 20. juni klokken 19:45 
 
Punkter hvert kvartal: 

- Opfølgning på økonomi  
 
Punkter til næste møde: 
Opfølgning på strategi seminar. Thomas Hornbæk deltager. 
 
Til behagelig info:  

- Kommunikation, gode input  https://www.bevaegdigforlivet.dk/media/4680/30782-kommunikation_onepager.pdf 


